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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ..هللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة * 1

نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما  ورسولهاحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده 
 بعد:

موجود عند  اللفظعلى ما اصطلح عليه املتأخرون، و  ،فإن موضوع الدرس، أو إن شئتم فقولوا: احملاضرة
األصل املوضوع  ي الشبهات  ي غاية األمهية، ال سيما  .ه  ي الدرس ااد املتقدمني لكن استعماهلم إّيَ 

 الشهوات اليت هي أمراض القلوب. اوأيض  ت فيه هذه الشبهات، وحنن  ي زمن عمَ 

ن أمهيته ال سيما  ي ظرفنا الذي نعيشه من يسر وسهولة وصول هذه الشبهات إىل بيوت تكم   املوضوعهذا 
بواسطة وسائل اإلعالم احلديثة  البيوتلشبهات إىل قعر الناس كافة إال من عصمه هللا، فدخلت هذه ا

أبنواعها، املقروءة واملسموعة واملرئية، وصار األب مهما كان من احلرص والتحري  ي ضبط بيته فيما ي شاَهد 
واإلحلاح ابلدعاء أن حيفظه وحيفظ من حتت يده، وإال لو ق دِّر  -جّل وعال-وي قرأ، ليس أمامه إال التسليم هلل 

غاية احلرص، ونَظف بيته من الوسائل املشرتكة، فإنه مهما فعل فلن يستطيع تنظيفه  اأن األب كان اريص  
وبكل أسف وبكل مرارٍة وارقة، نقول: إن هؤالء ابستطاعتهم أن والشابة من الوسائل اخلاصة، والشاب 

، اوأن يروا وأن يسمعوا كل ما يدور، وبني الشاب وبني غطائه وحلافه  ي فراشه الذي يظنه األب انئم  لعوا يطَ 
 !يطالع كل شيء، اآللة  ي يده، وما لنا إال أن نقول: اللهم سلِّّم سلِّّم

كما -ومن هنا تكمن أمهية هذا املوضوع، وعالجه ابقتفاء أثر السلف الصاحل، القائم على هذا اجلامع 
لنا وهلم اإلخالص  -جل وعال-حيالفهم التوفيق  ي اختيار املوضوعات، فنسأل هللا  -انهم من أتسيسهعهد
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الذي عليه املعَول، وأن ينفع هبذه اجلهود، وإال فاختياراهتم للموضوعات عالمات التوفيق فيها ظاهرة، 
 واحلمدهلل.

وأنواع الشبهات، فال حنتاج منها إال بقدر هذا املوضوع؛ املشايخ  ي الدروس األربعة تكلموا عن الشبهات، 
عن  أَن منهج السلف  ي التعامل تكلمنا عنه مبحاضرة سبقت -إذا مل أهِّم-التعريف بعنوان احملاضرة، مع أين 

منهج السلف  ي التعامل مع الفنت، بقي التعامل الشبهات، يعين ابعتبار املفردات، الشبهات أظن كفاان 
 ابحلديث عنها. -إن شاء هللا-وا املشايخ تعريفها، وأفاض

فَ َوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل ََي ﴿منشأ الشبهات ومبدأ هذه الشبهات من وسوسة الشيطان آلدم أيب البشر: 
َلى َعْن َهِذِه الشََّجَرِة َوقَاَل َما نَ َهاُكَما رَبُُّكَما ﴿، [120]طه:  ﴾َآَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْْلُْلِد َوُمْلٍك ََل يَ ب ْ

، هذه شبهات ألقاها الشيطان على آدم، فما كان من آدم إال أن [20]األعراف:  ﴾..ِإَلَّ َأْن َتُكوََن َمَلَكْيِ 
 .لإلنسان منذ البداية استجاب هلذه الشبهة، الضعف البشري الـم الزِّم

ي الشبهات مما نعيشه ويعيشه َمن قبلنا، ألن وهذا أبو البشر، وقد سلِّم أبو البشر من كثري مما ي عني على تلقّ 
بسبب جتعله ضعيف ا ال يستطيع املقاومة، مما ي عني على قبول هذه الشبهات ضعف اإلنسان  ي دِّّينته، 

، وال ختليط  ي املآكل، وال -عليه السالم-املعاصي والتقصري  ي الواجبات، وهذا مل يكن موجود ا عند آدم 
وفضول النوم، وفضول األكل، وفضول النظر، وفضول السمع.. هذه كلها ت عني فضول كالم مما نعيشه، 

على املسلم، سواء  كان العدو من شياطني اإلنس أو شياطني اجلن، وتسّهل أمر قبول مثل هذه  العدو
 الشهوات والشبهات.

وفَرطننا  ي النواهي فإذا كان آدم مل يكن لديه من التكاليف  ي اجلنة مثلما عندان من التكاليف ابألوامر و 
امتثال هذه األوامر أو بعضها، واجتناب النواهي أو بعضها، فإذا مل يكن عنده ذلك وقبِّل الشُّبه، فما ابلكم 

 ؟!-جل وعال-مبن اجتمعت عليه كل األسباب إال إن عصمه هللا 
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يطرأ شيء إال ويتصَدى له كان أََمَنة ألمته، فما   ملسو هيلع هللا ىلصاهتموا هبذا املوضوع اهتمام ا ابلغ ا؛ ففي وجوده السلف 
، هذا  ي وجوده، وجاء اخلرب الصحيح أبنه أََمَنة ألمته، وجاء أبن أصحابه أمنة أيض ا ملن بعده، وبعده ملسو هيلع هللا ىلص

بدء ا ابلصديق أيب بكر الذي بدأت الشبهات من أول حلظة من تسَلم الراية من بعده من صحابته الكرام، 
، انزعه كثري من الصحابة أبن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصشبهة  ي وفاة النيب سلم، ، أو قبل أن يتملسو هيلع هللا ىلصتسلُّمه األمر من النيب 

إال أن هول املصيبة مل ميت، والشبهة ال شك أهنا مع النصوص الصرحية من القرآن والسنة غري مقبولة،  ملسو هيلع هللا ىلص
قد  ملسو هيلع هللا ىلصأنكر أن النيب  -رضي هللا عنه وأرضاه-، اىت الفاروق ملسو هيلع هللا ىلصجعل كثري ا من الصحابة ي نازع  ي موته 

 مات!

ا فإن حممد ا قد مات،  فلما خطب أبو بكر، وكشف هذه الشبهة ابلنص الصحيح: "من كان يعبد حممد 
 .ول مرةألالصحابة مبن فيهم الفاروق كأهنم يسمعون هذه اآلية  "،[30]الزمر:  ﴾َميِ ُتونَ  َوِإن َُّهمْ  َميِ ت   ِإنَّكَ ﴿

يوم القيامة، فكيف نتعامل طيب، شبهة إبليس آلدم من تصَدى؟ وما زالت الشبه اإلبليسية ترتى وتتابع إىل 
َل يزال الشيطان أبحدكم حىت يقول له: هذا معها؟! نرد عليها ابألدلة العقلية والنقلية لي قلع عن شبهته؟ )

 لرتد عليه؟ية وعقلية حتتاج أن ت ورِّد أدلة نقل، (هللا خالق كل شيء، فمن خلق هللا؟

ِإنَُّه يَ َراُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث ََل ﴿املنهج الشرعي  ي الرد على شياطني اجلن الذين يروننا وال نراهم: 
ما  ي مناقشتهم فائدة من أجل  ؟عونمناقشتهم جدوى ونفع مبعىن أهنم يرتدِّ  هل  يو  ،[27]األعراف:  ﴾تَ َرْونَ ُهمْ 

 لَنفث عنابملسو هيلع هللا ىلص ه النيب ولذلك وجَ  ،الل األبدي والكفر الدائمحمكوم عليهم ابلضَ  مألهن ؛عواويرتدِّ شوا ناقَ ن ي  أ
جاءك شخص من البشر وألقى  ، لكن لوأبدلةإبليس ما ميكن تناقش  ،اليسار واالستعاذة ابهلل من شرهم

ولذلك ما  ي النصوص ما يدل على  ،و تستعني مبن يستطيع على مناقشتهأنت أن تناقشه أما إ ةعليك شبه
 ناقشال ميكن أن ي   "،فمن خلق هللا؟ ،هذا هللا خالق كل شيء" :أن الشيطان اينما يقول ما يقول البن آدم

ولذا ال فائدة من  ،ائمم الدَ ربَ م  ـم العليه القضاء احملتَ  ي  ومقض ،دايته وميؤوس من استجابتهألنه ميؤوس من هِّ 
 .لشيطان اجلن هذا ابلنسبة ،مناقشته
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قال  ،جيدون أشياء من عظائم األمور ،وقالوا أهنم جيدوهنا ،ق أبصل اإلميانشكا الصحابة الوساوس اليت تتعلَ 
كون اإلنسان جيد هذه األمور (؛  ذاك صريح اإلميان: )النيب عليه الصالة والسالم كما  ي احلديث الصحيح

هذا  ،لكن ال يتكلم وال يعمل ،عنه هذه الوساوس وكوهنا ال خترج على لسانه ألهنا من اديث النفس املعفوّ 
 ابلنسبة لشبهات الشيطان.

فإن التعامل معها على  ؛آدم اليت يلقيها الشيطان على بعضهم وينشروهنا ويبثوهنا أما ابلنسبة لشبهات بين
ة، مموا األوا وتقدَ ف  لَ ألهنم سَ  ،رهم على الصحابةصَ ن قَ هل العلم منهم مَ أواملراد ابلسلف عند  ؛فالسل ةطريق

لحق اجليل الثالث ومنهم من ي   ،لحق هبم التابعني ألهنم على هديهم وهنجهم وطريقتهم وسنتهمومنهم من ي  
مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث خري الناس قرين ) ؛هل العلمأحه كثري من وهذا رجَ  ،من اتبعي التابعني

ومنهم من قال  ة،سن ةومنهم من قال مائ ة،سبعون سن :هل العلمأوالقرن  ي قول مجع من  (،الذين يلوهنم
لة وعلى هذا تكون القرون املفضَ  ،ىل السبعنيإمن الستني  مةعمار األأن وسط  ي السبعني أللكن التَ  ،ربعونأ

 هنايتها على رأس عشرين ومائتني. الصاحل عنها ابلسلف عرَب اليت ي  

عليه الصالة -ن وفاته ن مِّ ان ومائتو ألهنم قالوا عشر ؛ 210 =ن  ي ثالثةو ن؟ سبعاومائت ملاذا ال نقول عشر
وهبذا  ،نان ومائتو فيكون اجملموع عشر  ،ن بعدهمل من اهلجرة إمنا حنسب مِّ وَ  حنسب العشر األ  فال ،-والسالم

وابن اجر يستدل على ذلك أبنه  ي هذا التاريخ  ة،سالم ابن تيميشيخ اإل ميلح احلافظ ابن اجر وإليه صرَ 
ذاهم أوظهر امتحان الناس هبا و  ،وظهرت الدعوة إليها وظهر االهتمام هبا من بعض الوالة ةظهرت البدع

عتقادية والعملية لكن ما توجد املخالفات سواء كانت اال ا،قبل ذلك ما كان معروف   ،جلهاأوتعذيبهم من 
 حن الناس بسببها.امت  

ومن مجيع ما  ،ا من مكان الدفنبدء  و  ،ا من الوفاة النبويةء  بدِّ  ؛ى هلاشبهات وتصدَ  تبكر ظهر  عهد أيب و ي
يقول  ،عه الصحابة واتفقوا على ما أبداه ورآهبو بكر وتبِّ أتصدى هلا ، وما يتعلق ابلردة ،يتعلق برتتيب اخلالفة

 ه".أن احلق في علمت  بكر لقتال املرتدين  أن هللا قد شرح صدر أيب فلما رأيت  " :عمر
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 ةقص و ي ،-هللا عنه يرض-مث جاء بعده الفاروق عمر  ،بكر وهو يتصدى لكل من خالف أيبمضى عهد 
هذا احلل مناسب  ،سوهالِّ  جي  اَل أوأمر الناس  ،اينما سأله عن أشياء من املتشابه جلده ونفاه عن املدينة غصبي

 قاد إليه ابلقوة.ؤطر على احلق وي  مثل هذا ي   ،ربهانالوال  ةبعضهم ال يفيد فيه احلج ،لبعض الفئات

وهنم ستهو  سون على الناس ويَ يلبِّّ  ،ابطنه الباطل وأيتون بكالم ظاهره احلق و ي ة،استمرت الفنت والشبهات فرت 
 ،ن يضلأبد  ويرتك الثاين ال افالذي أيخذ وجه   ؛ال وجوهوالقرآن كما تعلمون محَ  ،أبدلة بعضها من القرآن

فتمسكوا بنصوص  ،دون أخرى ةىل بعض النصوص من زاويإاخلوارج؟ ضلوا أبهنم نظروا  ال فبما ضلَ إو 
 .خرىمهل النصوص األأذا إالم نعم ي   ؟!نآمن القر  ك بنصٍّ الم من متسَ وهل ي   ،الوعيد

خيرج من : )ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب  "،ل ّي حممداعدِّ : "ملسو هيلع هللا ىلصقال للنيب  يورأسهم الذ ،قدم بدعةأ يه بدعة اخلوارجو 
ميرقون من الدين  ، )ىل آخره( إ ..ىل قراءهتمإىل صالهتم وقراءتكم إهذا قوم حتقرون صالتكم  ضئضئ

 ،فيها ول ما خرجواأ ةبلد (وراءر  اَ )ىل إ ةة نسبوريَ ر  هم اخلوارج واملعرفون ابحلَ  (،ةكما ميرق السهم من الرميَّ 
 م الرجال  ي القرآن.نه اكَ أوقالوا  ،وجاءوا بشبهات -هللا عنه يرض-وخرجوا على علي 

ُ فَأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ﴿م الرجال  ي القرآن اكَ  ى عن اسم وختلَ  ،[44]املائدة:  ﴾َوَمْن ََلْ ََيُْكْم ِبَا أَنْ َزَل اَّللَّ
ومل  ي"من عل" :بعض االتفاقيات وبعض احملاورات مع بعض الناس قالو  ي أألنه بعث كتاابته  ،مري املؤمننيأ

لكنهم عندهم شيء من  ة،به واهيش   !مري الكافرينأمري املؤمنني فهو أن مل يكن إف ،مري املؤمننيأمن  :يقل
 اخلوارج معروفون. ، ي شخصياهتم ةاجلدل والعناد والقو 

انظرهم  ،اعشر ألف   ةوهم عددهم ست هو فرد،و  ،مناصحة ةجلن ،إليهم ابن عباس -هللا عنه يرض- يبعث عل
 ةيآم الرجال ابلقرآن  فأورد عليهم نه اكَ إ :قالوا ؟ماذا تقولون :قال، وترمجان القرآن ةمابن عباس ارب األ

ًدا َفَجَزاء  ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم ََيُْكُم بِ ﴿: جزاء الصيد ]املائدة:  ﴾ِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ُمتَ َعمِ 

نزل هللا. شبهتهم أمبا  ؟حيكمون لكن مب ،ن حيكم الرجالأبد من  ال ؟من حيكم ،نعم حيكم به رجالن ،[95
 ؟! ي دماء املسلمني ممهو بربع درهم وال حنكّ أرنب بدرهم أم رجلني  ي كِّ حن   :قال ،ساسهاأاهندمت من 

 .انتهت هذه الشبهة



 الشبهات مع التعامل يف السلفمنهج 
 

 6 

 ،مري الكافرينأمري املؤمنني فهو أ ليسن كان إ ،ال أمري الكافرينإمري املؤمنني وما يقابله ألقب ى عن ختلَ  :قالوا
 ،ما نعرف الرمحن الرايم الكفار: قال ،بسم هللا الرمحن الرايم :تب  ي الصلح ي صلح احلديبية ملا ك   :قال

نك رسول أنك رسول هللا ولو نعلم أما نعرف  :اقالو  ،ومن حممد عبد هللا ورسوله أرادوا،ملا  ملسو هيلع هللا ىلصفأجاهبم النيب 
 .هموافق ،هللا ما خالفناك. هذا رد ابن عباس عليهم

ومع ذلك ال  ،هذه شبهات ألقاها عليهم الشيطان ،ر السالح بسببهاشهَ فمثل هذه األمور ال تستحق أن ي  
 .بعتَ تسلم من هوى م  

، اد يصلح للمناظرةأوعلى هذا ليس كل  ،ابن عباس ةمن مناظر  رابعاألثالثة  ،فرجع منهم اثنا عشر ألفا
 ،عنده علم "،ولق  ول وقلب عَ ؤ  بلسان سَ " :ابن عباس قالّي دركت أقيل له مبا  ؟ثل ابن عباس يناظرن مِّ مَ 

أرابب الشبه والبدع بدون علم  ةى للمناظرة ومناقشما من يتصدَ أ ،بديهة ةوعنده اضور وسرع ي،وعنده رأ
ذا إ ،فيدفيه فإنه ال ي   ةذا كان عنده علم وليس عنده اضور  ي اجلواب وسرعإو  ،يصلح فسد أكثر مماهذا ي  

ال  !ملا استلقى على فراشه  ي الليل ذكر الدليل ال ينفع هذا ئ ا،لقيت عليه الشبهة مث أخذ يتذكر ما ذكر شيأ  
 الطريقة واألسلوب.لقى بنفس لقى على اهلواء واألجوبة ت  به ت  الشُّ  ،سيما  ي وقتنا الذى نعيش فيه

فإذا  ،ناظر ليس على املستوى املطلوبو م  أناقش م  ـفإذا جيء هلم ب ،بعاد الكالمأكون درِّ ال ي   ةالناس وهم عام
، يقولون: بون الضعف إىل املذهباستطال عليه املخالف  ي شبهته وضعف عن ردها ال شك أن الناس ينسِّ 

 .جوااب   وجدان ما نانأل ةوقوي ةواثبت ةصحيح فهذه الشبهة ،ما عندهم جوابأهل السنة انقطعوا 

تداول بني أيدي ا وم  منشور ومطبوع طبعات كثرية جد   وهو [،تفسري الرازي]ومن هنا جاء التحذير من 
 ةرها بقو قرِّ م مذهبه ي  ملذهبه وختدِّ  الشبهات اليت ختضع، لكنه مليء ابلشبهات ،طالب العلم كبارهم وصغارهم

،رأ يعطاجة وأ   ةقو  يعطألنه أ   رؤوس علماء  أنوهذا هو السبب  ي  ،معية صفره ابلنسبة لألدلة السَ لكنَ  ّي 
لكن ما  ةالرازي عنده شبهات وعنده قوة اج ة،كاز عطوا لكنهم ما أ   عطوا ذكاء  هنم أ  ألوا مع ذِّ الكالم كلهم خ  

 .ن قال هللا وقال رسولهمِّ وهذا مصري كل من  يعتمد املسائل الشرعية  ي عقله وال ينقاد للدليل  ،عنده دليل
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ر منظّ  ، بلدقلِّّ و م  أ ليس بتابعٍ  ،رمام  ي مذهبه منظِّّ إوهو  ،به اليت يعتقدها من مذهبه األشعريد الشُّ ورِّ جتده ي  
أييت بشبهات ملذاهب أخرى ال  ،ره بقوةنافح ويستدل على مذهبه ويقرّ ناقش وي  ي   ا جربيّ وهو أيض   ،للمذهب
ة كبري   وهذه مشكلة ،اا ضعيف  حها مث يرد عليها رد  يها ويوضّ لّ به وجي  فيذكر هذه الشُّ  ،للمعتزلة وغريهم ،يعتقدها

اقبه ند الشُّ ورِّ نه ي  أاىت قالوا  ، ي تفسريه ومن هنا أتت  ،ع القارئقنِّ ي   اال يرد عليها رد   ،ويرد عليها نسيئة د 
يه فال فإو  ،نال العامل املتمكّ إال يقرأه  ،عن املبتدئني املتعلمني فضال   وساطأاخلطورة  ي قراءة هذا الكتاب من 

 .استنباط عقلي هصااب استنباط لكن ، فهوعند غريه هافوائد ال جتد

 ةن امرأأقال  ، ي سورة العصر و ي سبب تسميتها اورد اديث  أفقد  صفر؛ اما ابلنسبة للدليل مثلما قلنا سابق  أو 
 ؟ين حممدأين حممد أ :املدينة تنادي أبعلى صوهتاىل إمث جاءت  ،شربت اخلمر وزنت وولدت وقتلت ولدها

صول أف  ي احلديث من نِّّ ش مجيع ما ص  فتِّّ  ،ورد هذا اخلربأ "،العصر تصلِّّ مل  لعلكِّ " :لافق ،عليه فد َلت
 ؟!من اين جاء به !ما جتد هذا اخلرب ،حاح ومسانيد وسنن وجوامع ومعاجم ومشيخاتمن صِّ  ،وفروع

نه إمام  إي مرِّ ولعَ  ،مامد به اإلتفرَ " : عن الرازي قالملا ذكر هذا اخلرب نقال   [املعاينروح ]لوسي  ي تفسريه األ
 !؟وما مصدره ؟احلديثأتى به إذا كان ال يعرفه أهل ين أ، من "!هل احلديثأما ال يعرفه  ة ي معرف

ون الشبهات السلف يردُّ  استمرَ  ،اعلى النقيض متام   ،فهذا نقيض منهج السلف  ي التعامل مع الشبهات
ئمتها يرون عدم أمه و من سلف هذه األ ةئمن بعض األأمع  ،ابألدلة العقلية والنقلية من الصحابة والتابعني

 ،ن تذكر الشبهةأبد  ال ،ن يذكرهاأعليها ال بد  ن من يردُّ أوقالوا  ،ماهتاارى إبأنه إالرد على هذه الشبهات ف
و ال يصرب أمث قد ال يستوعب الرد  ،ن من قلبهق  ي ذهنه وتتمكَ فالذي يقرأ الكتاب يقرأ هذه الشبهة وقد تعل

 .بهوالموا وعتبوا على من يذكر هذه الشُّ  ،هذه اجة كثري من السلف ،اىت يقرأ الرد

و أ ةبه ميتش  و  ،ه وتفنيدهبد من رد هذا ال ،منها ما ينتشر ويعرفه الناس كلهم ؛بهة متفاوتةن الشُّ أال شك 
ون هم يتحرَ  ،نوالمِّ ـعندهم على هذا ال اجلاَدةف ،هلا و ي الرد عليها نشر   ،هذه ال تستحق الرد ةبه ميتشِّ 

مام مالك  ي عدم كما قال اإل  ،ارىأرتك هنا ت  أح عنده وبعضهم يرتجَ  ،جون من نشر الشبهات والبدعويتحرَ 
 ألنك إذا رويت له رَوجت له، ،"لبدعته ة  ماتإا له و مخاد  إال جتوز الرواية عن املبتدع " :قال ،الرواية عن املبتدعة
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ح  ي  على ما هو موضَ  ،ردقبل روايته ومنهم من ت  نهم من ت  البدعة مِّ العلم أن  هللكن الذي عليه مجهور أ
 .كتب علوم احلديث

 االعلم كتب  هل أف لَ أو  ،رش  على بِّ  ي ردَ مواالمام الدارِّ  ،على اجلهمية ردَ  -رمحه هللا-محد أمام سالم اإلشيخ اإل
نسان ل اإلوصِّ ي  أن ابإلمكان  ،ويريدون بذلك بيان عقيدة السلف والرد على املبتدعة ة"،نكتب السُّ "مسوها 

نت العقيدة الصحيحة يِّّ ذا بـ  فإ ا،يت منهمن ال ينشر ما هو أل ،ض ألقوال املخالفنين يتعرَ أالعقيدة من غري 
 .ف هذه العقيدةالِّ به اليت خت  ون الشُّ هنم سوف يردُّ أ ال شكَ  ،غرهمن صِّ نوها مِّ قِّّ شرت بينهم ول  للناس ون  

به ثار هذه الشُّ نه ال ت  أح عنده ومنهم من ترجَ  ،بههمدوا ش  وا على املبتدعة وفنَ كلهم ردُّ   ةئماأل :فمثلما ذكران
 .من قبل هبا ع عليهم من مل يسمع يطلَ اَل أل

ن  ي الرد على ماجلواب الصحيح ]فرد على النصارى  ،ثريةى للرد عن املبتدعة  ي كتب كسالم تصدَ اإلشيخ 
لع نه اطَ أعلى النصارى هل نقول  سالم عندما ردَ شيخ اإلو  ،ف  ي اببه مثلهنِّّ كتاب ما ص    [،ل دين املسيحبدَ 

الع على الكتب املتقدمة اليت جاء القرآن  ي بيان واالطّ  ،لعن يكون اطَ أبد  ال ؟و مل يطلعأانجيل على األ
مجاع كر اإلصيل  ي ذِّ األصل األ]مساه أ خاوي كتااب  ف السَ لَ أاىت  ،هل العلمأحتريفها اكمه التحرمي عند 
د نكر عليه وشدَ أ  ي يد عمر من التوراة ةملا رأى صحيف ملسو هيلع هللا ىلص، والنيب [جنيلىل اإلإعلى حترمي النقل من التوراة 

لكن كيف  (،يَل اتباعإعه ا ما وسِ خي موسى حيً أوهللا لو كان  ؟نت َي ابن اْلطابأ يف شك ٍ أ) :كريالنّ 
 ؟جنيلسالم ينقل من اإلشيخ اإل

بعض الناس  الع فقط،لع عليها من ابب االطّ ن يطَ ألكن املمنوع  ، ي هذا راجح ة،نقول نعم املصلحة راجح
وصي بذلك دابء املصريني من ي  ن األساتذة واألمِّ و  ،يقرأ كل شيءن ايريد  ة،س املطالعوَ ى هبَ سمَ ما ي   عنده

 ة،سن 35نا شخص كبري من كبارهم  ي الثقافة  ي كليه الشريعة قبل سَ درَ  ،اقرأ كل شيء :يقول ،وغريهم
 هللا! سبحان "،له اال هللاإال  :ذا فرغتم قولواإف ،اقرأوا كل شيء" :يقول
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الذين يطوفون  !ال هللاإله إل ال ق   :له ، مث تقولو ضعيف الفهمأتوسط و مأن طالب مبتدئ الشبهة تعلق أبذ  
خرج فالن  ،م ي حبر وتقول له تعلَ  هلقيأتيت بشخص ال يعرف السبااة وت   ،ال هللاإله إال على القبور يقولون 

كة قل اقرأ ، ىل التهل  إئة املسلمني لقاء بناشِّ إكالم ابطل وفيه   ،غري صحيحهذا  !نتأوفالن وجنا فالن فتنجو 
 .ا  ي كثرة الشبهاتهذا االنفتاح الزائد هو الذي صار سبب  

 [،بيان تلبيس اجلهمية ي ]ة على اجلهميَ  وردَ  ،على النصارى  ي هذا الكتاب ردَ  -رمحه هللا-سالم شيخ اإلف
عليهم بكتب  ردَ  [،صريح املعقول لصحيح املنقولموافقة  بيان تعارض العقل والنقل، ]درءعليهم  ي  وردَ 

 ة[.منهاج السن ي ]على الرافضة  وردَ  ة،عظيم

 !ما  ي الوجود له نظري  اثنٍ            الذي واقرأ كتاب العقل والنقل

 

 للعامل الرابين أعجوبة                 ه  صبح نقض  أوكذلك التأسيس 

 اينالدَ  حنو احلضيضِّ  م  اه  دَ ر  أَ               م  هِّ نه بسالاِّ أومن العجيب 

 

عرف  ين أرد على املبتدعة من غري ين أهل ميكن  ،سالم رد على املبتدعةشيخ اإل :ب على هذا سؤالرتتَ ي
 ؟قرأ  ي الوسائل واملقدمات اليت قرأوهايكتبهم و 

واملسألة  ،م املنطقسالم تعلَ شيخ اإل :قالوا ،املناصرون لتقريره الشرعية استدلَ  ةريد تقرير املنطق  ي كليعندما أ  
 ة.خالفي

 ينبغي أن ي عَلَما وقال قوم            امالح والنواوي ارَ بن الصَ اف

بل هو ضرر  "،ه الذكيّ إلي يستفيد منه الغيّب وال حيتاج ال: "سالم يقولشيخ اإل ؟كل الناسلعلم ي   لكن هل
سالم عنده من القدرة وقبل ذلك عنده من احلصانة  ي شيخ اإل ،طالب العلمالسواد األعظم لعلى  حمض
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 هر هبذه الكتب وهبذن التأثُّ ع  ي منأى  ما جعله  -وعالجل -ىل هللا إجأ لَ الالنصوص وعنده من صدق  ةمعرف
 :ما قال ابن القيما مثلقرأ كتبهم ونقضها نقض   ،مو العل

 الداين ضرداهم حنو احلضيأ           نه بسالاهم أومن العجيب 

 [منهاج الكرامةكتاب ]هو رد على   [الشيعة القدرية ضالنبوية  ي نق ةمنهاج السن]كتابه  ي الرد على الرافضة 
، رد عليه الضالل ة ي غاي هكالم  ،ساملنجِّّ يقول عنه: ابن نه أسالم قل عن شيخ اإلون   ،يلِّّ ر احلِّ البن املطهِّّ 

مقرون  ،لكن موجود مبثو  مع الرد عليه ة[السنمنهاج ]وكالم ابن املطهر هذا موجود  ي  ،سالمشيخ اإل
 اق  طبع الكتاب حمقَ أفرده و ، ةنهاج السنملكما فعله بعض احملققني   [منهاج الكرامة]د فرِّ ما نقول ن   ،ابلرد عليه

جتعل و جتمع كالم الرافضي اخلبيث  ي موضع وااد ة[، منهاج السن]، مث بعد ذلك طبع بعده مستقال   امفرد  
هذا املنهج الصحيح ملن  ،الرد عليه مباشرةو جلملة من كالمه اب ! أتيترد غريعليه من  طَلعونطالب العلم ي

 .ن يردأراد أ

سالم ليها شيخ اإلإاتاج ا ،عورةشار اليها شيء من الصعوبة ومن الو  أسالم اليت  ي كتب شيخ اإل يبقى أن
، يعين  ي موضع وااد من ال يستفيد شيئ ا قدساليبهم ألع على طرائقهم و لذي مل يطَ اف ،قنعهم أبساليبهملي  
هل أ، ابلنسبة لطالب العلم من رمن الكتاب ما تضرَ  ت زالهذه لو  ةصفح 400كثر من أ ة[منهاج السن]

، ا، نصف اجمللدتقريب   ةصفح300ادس خر من اجلزء السَ آ، و ي موضع البتةا ال يستفيدون منها شيئ   ةالسن
 .ضياع وقت من أوساط املتعلمني هذا فيما يغلب على ظينيعين قراءهتا 

 هوصل إذاكبار املتخصصني  ي العقيدة من شيوخنا  [تعارض العقل والنقل]درء  ي كثري من املواضع  ي 
 .اد املتعلمنيأكالم ال يدركه   ،تجاوزهقد يالقارئ 

 نظري اثينله ما  ي الوجود           اقرأ كتاب العقل والنقل الذيو 

 ضنق]ىل املكتبة يشرتي الكتاب ويشرتي إو طويلب علم يسمع هذا الكالم فيذهب أمث أييت طالب ! عجب
 [..التأسيس
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 لعامل الرابينلأعجوبة       وكذلك التأسيس أصبح نقضه 

 ةج  ي قراءة علم العقيدة على اجلادما تدرَ  ،لوما أتهَ  هتاكتابني ويبدأ يشرع بقراءالىل املكتبة ويشرتي إيذهب 
 [صول الثالثةاأل] :-رمحه هللا-د مام اجملدِّ بدأ بكتب اإل ؛بدأ بصغار العلم قبل كباره ؛هل العلمأعند  ةملعروفا
مث  [احلموية]مث  [الواسطية]مث  [كتاب التوايد]ج مث تدرَ  [،قواعد األربعة]الو [كشف الشبهات]و
مل يتدرج  لذيهذا الطالب ايبدأ ، الغزير العلم املتنيهذا ن يستطيع فهم أىل إج اىت يصل تدرَ  [،الطحاوية]

صفحتني مث يرمي الكتاب  ة أويقرأ صفحبكتاب ]درء تعارض العقل والنقل[، هل العلم أعلى طريقه  ومل ميشِّ 
 !العلم ابلكلية اءةنفسه عن قر  دُّ سَ ن  وتَـ ، بدىل األإ

هو و ]اختصار علوم احلديث[ كثري  ي افظ ابن  و يسمع كالم احلأ ،ابد  أا ليس من املنهجية  ي طلب العلم هذ
اامل اىت و أة يو اجلامعأالثانوية  ةطالب مبرال يءيجف،  [قطيندار ال]عِّلل بالغ ابلثناء على ثين وي  ي  

، هذه لسوف تنسد نفسه عن القراءة اىت يتأهَ  يومول أمن  [،يندارقطال للع]يشرتي فالشهادات العليا 
 ؟!ما الفائدة من القراءةفذا مل يفهم ألنه إ ،طالب العلم ليفهم ما يقرأ جن يتدرَ أبد  ال ،طلب العلم ةمنهجي

ىل التأصيل الشرعي ابألدلة إ ةضافإ ،دها أبساليبهمملبتدعة وفنَ اى لشبهات سالم تصدَ مثلما ذكر شيخ اإل
قطار من األ بت  ي كثريٍ ورِّ وا   ،-رمحه هللا- سالمفادة من كتب شيخ اإلمث استمر الناس  ي اإل .الشرعية

 ،وجد عندهن ت  ب مَ عاقَ وي   ،قرَ سالم حت  اىت صارت كتب شيخ اإل ،اإلسالمية اليت تقودها البدع واملبتدعة
َفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث يف اأْلَْرضِ ﴿، بقيولكن ما كان هلل   .[17]الرعد:  ﴾فََأمَّا الزََّبُد فَ َيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما يَ ن ْ

، صديق اسن خان وقد قطار املسلمنيأمور  ي كثري من األ ةمَ زِّ أستوىل فيها املبتدعة على اليت جتاوزوا املرالة ا
ة ىل جهإرسلها أواشرتى منها كميات و  ،سالمبعض كتب شيخ اإل ةشرف على طباعأو  ،اهلند ي مارة إ توىَل 

رت ضافأ   ،-رمحه هللا-، قبل اكم امللك عبد العزيز ع على العلماءوزَ ت  لمن اجلهات  ي اجلزيرة العربية 
رج من فكان الكتاب ي   ،هل البدعوهم على َسَنن أواملفيت والقاضي موجودين  اوكان الوايل موجود   ،الصناديق
رقة،  ىل الوايلإمه ويسلّ  ،-كثر من هذاأبح صرّ نن أوال حيتاج -و مفيت أقاضي اليرجه  ،الصندوق   ي خِّ
 .لكن ما كان هلل بقي ،نصب البدع ة، مشكلوارقه الفهتفيأمر إب



 الشبهات مع التعامل يف السلفمنهج 
 

 12 

ووهبه هللا  ة،د حممد بن عبد الوهاب فدرس العلم الشرعي من مصادره من الكتاب والسنمام اجملدِّ مث جاء اإل
فقام ابلدعوة  ة،الكتاب والسن ما  ي الفمما يبزمانه وما يفعلونه  اوبصر   ةومعرف اوفهم   اافظ   -وعال جلَ -

هل أئمة أنصوص الوايني على كتب  معا مستند   ،يومنا هذا إىلها ؤ مثارها واستمر عطا أينعتليت املباركة ا
 ة.موسلف هذه األ ةالسن

ا استوعب كتب شيخ يض  أو  ،السابقني الذين كتبوا ابلعقائد ةئمكتب األو  ،محدأمام واعتمد على كتب اإل
 [.الشبهاتكشف ]امسها  ةوله  ي الباب رسال ة،سالم ابن تيمياإل

هذا اجلانب كانت  ةومن ابب اراس ،لوهنابطِّ فون هذه الشبهات وي  ققون يكشِّ احملفما زال العلماء الرابنيون 
 ي مدح شيخ  [نعاينالصَ ة منظوم] ي  ،تلفىل وقت قريب وهي ت  إو  ،فتلَ الكتب اليت فيها بدع وشبهات ت  

 :د يقولمام اجملدِّ سالم اإلاإل

 ..ا دفرت  ا للدالئل عمد   قارَ و 

 .خر ما قالآىل إ 

ااديث الضعيفة واملوضوعة وكثرة ما فيه من األ ي االعتقاد، ا لكثرة ما فيه من البدع يض  أ [اياءاإل]ان وك
علوم كثرية انفعة لكن من احلرص على  هفي ،شبهأماتة علوم الدين إب : هوويقولون ،التحذير رون منه أشدَ حيذّ 

 .م على جلب املصاحل يفعلون هذاقدَ املاملفاسد  ءمن ابب در و العقيدة 

وكل  ،دصراعيه فصار كل شيء يرِّ تح الباب على مِّ وف   ،اصل انفتاح الناس ؟مث ما الذي اصل بعد ذلك
اىت الكتب اإلاباية وكتب الزندقة ال رقيب عليها وال  ،صغارالكبار و المن طالب العلم  قتىنشيء ي  
 !املراهقني والشاابت وماذا فعلت هبم، وساط الشبابأاثرها  ي آىل إوانظروا  ،اسب

من أين  ،-وعال جلَ -ك  ي وجود هللا تشكِّ  ةا عن اجتماعات إحلادينسمع كثري   ،والبوادر بدأت تظهر
 .وهللا املستعان. ،من التساهل  ي هذا الباب ؟جاءتنا هذه األفكار
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بد من عمل  دت الجِّ كن إذا و  ل ،الشبهة من أصلها فهذا هو األصل مكن درء  أن إعلى كل اال 
 ،ظة ي مكتباهتم كتب بدع بعضها مغلَ  من طالب العلم والعلماء كثري  ،  يدهافنها وتاالاتياطات الالزمة لردّ 

خبث املقاالت ومع أمن ، بوادة الوجودو ابالحتاد  تقول اليتموجودة  [ةالفتواات املكيَ ]وجود ومصوص اخل
من يقرأ  ي هذه طيب  ،كثري من الكتب املشتملة على الشبهات  نسان و ي مكتبته اإلتوّفَ قد ي   ،ذلك موجودة

 ؟فل من ضاللهعليه كِّ  هلالكتب 

هذا  ا:  الكتب أقل األاوال أن يصنع ختم  ن على العامل مورِّ أ ة ي جمالس وحماضرات ولقاءات كثري وأوصينا 
 ارة؟ ذه العلوم الضَ   مثل هكيف يورّ ،  هذا أقل ما يقوم به ،فيه شبهات ويتم عليهو الكتاب فيه بدع 

بد  فال ،ال شك أن هذا خطر عظيم على الناشئة ،ون هذه الكتبثيورِّ من ذلك الذين  أسو أو  ،فهاوقد يتلقَ 
 افرض   عليه ه هللا أمر هذه األمة وبيده القدرة على منع هذه األمور، يتعنَي االاتياط الشديد، وعلى من واَل  من

احملفوظة  املصونةيت كتب اقيقة دخوهلا  ي هذه البالد أتيعين  ي معارض الكتاب  ،ذا األمرهبأن يهتم  االزم  
 من البدع، ضرر حمض.

ألن من  ؛ساهم  ي نشر البدع والشبهاتأن يهتم هبا، وأن ال ي   املسألةممن بيده ال  أو عقد  ي هذه  فاملرجوُّ 
 ا.ر أمر دخول هذه الكتب، كان مسامه  يسَ 

 املعرضوإن ما دخل  ي  ،لعونروا، صاروا يطَ روا، تنوَ رأي، ارية الفكر، الناس تبصَ مسألة القول حبرية ال
استطاع أن يسحبه من اإلنرتنت وغريه، هذه ما هي حبجة، كل إنسان على ثغر، َكون الشر أييت من غري 

هذا ه جيب عليك أن تسده، وإال قيل مثل املنفذ الذي تستطيع سدَ اآلن  مسؤول،غري نت ك فأطريق
نت تريده، لكن كل إنسان مسؤول عن اجلهة أج لك أي كتاب رِّ الكالم، كتب مبذولة، يعين بضغطة زر ي  

 .ه هللا عليهااليت واَل 
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تركنا ، شديد وعندهم ااتياط، واىت صار عندهم قلة  ي الكتب، ما هي بكثرية حترٍّ كان عند الناس 
عشرة  دالوبة،ئة اثالثة، إذا زادت إىل مخسة، اآلن عند صغار املتعلمني م دالوبنيشيوخنا، عند الوااد عنده 

 جملد! آالف جملد، عشرين ألف

ك ت ب شيوَخنا وهي قليلة ال   رأيناإلفادة من هذه الكتب، أن تستفيد من هذه الكتب، ابلكن العربة مباذا؟ 
لد؛ لكن م َقطَع ا،تبلغ ألف   وحييط  ،هافيقراءة وإِّدامة النظر من كثرة ال ؟ملاذا ة، ي ادود مخسمائة أو ستمائة جم 

من كتاب ما وتـَت عب وما ت ريد فائدة  مني َيص دُّ بـَع ض ها عن بعٍض،والسَ  هبا؛ أما مع الَكث رة الَكاثِّرة وفيها الَغثُّ 
الَتصانيف إن كثرة "وأنت عندك َعَشرات  الك ت ب  ي املوضوع؛ كما يقول ابن خلدون  ي م َقدِّمته:  َوَصل تَ 

َغَلة  عن الَتح صيل  ."َمش 

يَهِّم ه  أن  يكوَن الكتاب  -وال ندخل  ي النواّي- واإلشكال  ي مسألة التكاثر أن الكثري من ط الب العلم
م كثرين أو ما لـف من اأو ي َصنَ  ،الف الين عِّنَده، أو يكون عنده أكثر من ن سخة، أو مكتبته َاافِّلة أو كبرية

يقة م رَة إن كانت هبذا اهلدف، إن كان اهلدف هذا فال شك أن هذه اقيقة  م رَة وَعاَلَمة  أشبه ذلك؛ هذه اق
ذا، وما والنسخة الفالنية وك ،وفالن عنده كذا ،وداللة  على سوء القصد وَضعف النية؛ عنده مكتبة كبرية

 .ومع ذلك أن َصح  ط اَليب أال ينشغلوا ابلتكاثر ،ني ابلكتبهتمِّّ م  ـأ برئ  نفسي ألين من ال

َتكّلم وذَكَر أن التكاث ر واالنشغال به اىت  ي الك ت ب  [العلمِّ العمل   اقتضاء  ]واخلطيب البغدادي  ي كتابه 
املبالغة  ي ، ويقول وهل املبالغة  ي مَجعِّ الك ت ب إال ك[1]التكاثر:  ﴾َأْْلَاُكُم التََّكاثُ رُ ﴿: جل وعالداخل  ي قوله 

 !مَجعِّ الفضة والذهب؟

قت له، هي عون على حتقيق اهلدف، وجود ا هو أهم من حتقيق ما خ لِّ مَ  يوجد ما َيشغل ك عقصود أاَل امل
من أن تكون انفعة  ا عن حتقيق اهلدف فبدال  هلدف؛ فإذا ان قلبت  وصارت َصد  الكتب عون على حتقيق ا

 .صارت ضارة
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ي إخواين من ط الب  وا ويقتنوا ما هم حباجة  ؛ فيهتمُّ أحتدَ  العلم هبذا املوضوع ألين من خالل معاانةٍ وأ وصِّ
 ي ك ت ب األدب اليت جيمع ها ط الب العلم وهي  ة من الش بهات؛ مع أنَ إليه، وحيرصوا على الك ت ب النقيَ 

م ما فيه شهوات وَبث   تباهتِّ الد ش وش اليت فـَتَـَنت الناس هلذه الشهوات؛ ففيها قريب  ما  ي هذه  موجودة  ي مك 
بت غرائزهم؛ موجود  ي كثري من   ت سّمى ك ت ب أدب وهي على النقيض من أن ، ومع األسف كتب األدبوَأهل 

ه ،ج  الغرائزاألدب؛ موجود  فيها ما ي ؤجِّّ  مع   ي مكتبة اجلامعة، كنت ا ما هو أبلغ  من اإلعالم املرئيو ي بعضِّ
كأنك تراها وكأنك تسمع   -ل هللا العافيةأنس-ر لنا القضية جاءان كتاب يصوّ ف ،تفحص الكتباليت اللجنة 

جزاهم  وهذا من استجابة القائمني ،خمطوطارق الكتاب وهو أ  وصي إباراقه فواحلمد هلل أ  ! ويرصمن دقة الت
 .ط  ي املخطوطمن يفرّ فوإال ، اهللا خري  

له وصحبه آوصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى  ،علمأوهللا  ،لعلنا نقتصر على هذا وننظر بعض األسئلة
 .أمجعني

أم يسري  ،ا من وقته للرد على الشبهاتهل ترون من املناسب أن جيعل طالب العلم جزء   :يقول هذا -
  ي منهجه العلمي؟

من العلم  نوإذا عرف ومتكَ  ،عني على فهمهماالبد أن يسري على منهجه العلمي ويعتين ابلوايني وما ي  
 .د عليهد  ي الرد على أي شبهة ترِّ نه لن يرتدَ إل فالصحيح املؤصَ 

 

م جيمع ألة له من التحصيل غَ ش  مه مَ  ي أثناء تعلُّ  انشغال الطالب ابلتصنيف والتأليفيقول هل ترون  -
                بينهما؟                                                                                  

ما أن يكون أ ،نإمنا يكون للمتمكّ فالتأليف والتصنيف  ،رمانهب حبِّ وقِّ قبل أوانه ع   ئ ال شيشك أن من تعجَ  ال
سويد تَ " :هذا كما قال أهل العلم !ج هبذه املصنفات  ي األسواقف ويز  ن من العلوم ويصنّ ما متكَ  طالب  
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سمومه ف ،الكتب من قيسر  ،فالنفالن و من أين أييت ابلعلم؟ هو ينقل من  "،قرَ لية السَ حلي حبِّ والتّ  ،الورق
 ق.التحلي حبلية السر نه تسويد الورق و أقالوا عنه  ،تسويد الورق

الرد على وأتييد احلق منها و  ،حتليلهاقول و النُّ صار عنده قدرة  ي فهم النصوص و ن طالب العلم و نعم إذا متكَ 
نه ميكن  ي مرالة الطلب أن يعاين  الكتابة أيبقى و  ، ي طالب العلما هذا مطلوب طبع   ،الباطل منها

نقول  ،احلصيلة ضعيفةفإذا عندما انتهيت راجعت نفسي فيقول قرأت تفسري ابن كثري و  ،فيختصر املطوالت
يستلمه الناشرون تداوله األيدي  و تر  ي األسواق و نشَ ا أن ختتصر تفسري ابن كثري ال لي  من املناسب لك جد  

 .هذا لك هذه وسيلة من وسائل التحصيل ؛ال ،عوناملوزّ و 

حتذف ما حتذف منه لن تعمل هذا إال بعد بقي منه و بقي ما ت  ن ت  أأردت نت إذا عانيت وقرأت النص و أ
وإذا فعلت ذلك  ،لترتك ما ترتك على بينة وحتذف ما حتذف على بينة ،مع الكتاب ةمعاانكر و عمال فِّ إِّ 
والنص الثاين  ،إال بعد أن تفهم هذا النص جاء هذاما  ،هؤ ا النص ينبغي إبقان هذأرأيت رت ذهنك و ضأاو 

 نه ال ااجة إليه؟أيك درِّ إال فما الذي ي  و  ،قبل أن حتذفهأنت عرفته وفهمته  ،ال داعي إليهال ااجة إليه و 

لكن هذه الوسيلة ليست للتأليف  ،فتفهم الكتاب كامال   ،ثبتّ أعلمك مبا تركت كعلمك مبا  أنلذلك نقول و 
ا، شاب  ي املستوى األول من اجلامعة عنده عشرين مصنف   ،ف كذاألَ ف كذا و قال ألَ ي  و  ،الشهرةلتصنيف و او 

 ؟!هذا ما

لو أراد  ا،شرح أربعني اديث  ل ي جملدين  البن رجب [احلكممع العلوم و جا] مثال   ،لكن إذا كان هبذه الطريقة
يها من هذا الكتاب العظيم ثال  صفحات ينتقِّ أو أن يتصر شرح كل اديث  ي صفحة أو صفحتني 

ا أن أمَ  ،بل من أقوى وسائل التحصيل ومن وسائل التحصيل ا،طيب   ر ذهنه أثناء االختصار لكان عمال  ضحي  و 
  !مصرِّ حت   زب قبل أنزبِّّ فال ت   ،انتظر :نقول ،هو  ي شبابه بقصد نفع الناسلف و ؤ ي
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ليت تصدر من هيئة كبار يقول يستنكر بعض من طالب العلم أتخر صدور بياانت االستنكار ا -
 فما توجيهكم؟ ،لعلماء ألنه ال صوت هلم على وصفهيطعن  ي او  ،اللجنة الدائمةالعلماء و 

تذكي ثري و التصرفات ت  بعض و  ،الوقت وقت فتنةو  ،كيفية البيان   يهلم وجهة نظر  ي كيفية اإلنكار و املشايخ  
 األسباب موجودةو  ، ي املناصحة مهلم أسلوهبو  ، ي اإلنكار مهلم أسلوهبو  ، ي التغيري مفلهم أسلوهب ،هذه الفنت
ال و  ،قل من املستوى املطلوبأ ،ليست على املستوى املطلوب ،لكن املزيد مطلوبو  ،هلل احلمدومبذولة و 

ن ألكن ال يلزم  ،يستنكرونغون و يبلّ العلماء ينصحون ويكتبون و  ؛ال ،ق ألسنتنا  ي العلماءطلِّ أن ن   هذا يعين
 .لكن نطلب منهم املزيد ،هلل احلمدهذا موجود واألسباب مبذولة و  ،يعرف بذلك اخلاص والعام

 

هذه مصيبة و  ،مون على الناسيتكلَ وما من مناسبة إال و  ،عن  ي الناسه الطَ ن  دَ ي  هناك من دَ  :يقول -
 فكيف نواجههم؟ ،عظيمة

جناة نفسه قبل أن حيرص على ا طالب العلم أن حيرص على نفسه وإنقاذ نفسه و ال سيمعلى املسلم و  :أوال  
 انأ ،يطعنون فيهم يريدون جناة الناس وختليصهم ممن أهنم ن هؤالء الذين يطعنون على اد زعمهمأل ؛جناة غريه

دت جِّ لو و  وليعلم أن الغيبة  ي اق املسلم و  ،يءيسعى  ي خالص نفسه قبل كل ش أن على اإلنسان :أقول
افرة " :دقيق العيدابن أعراض املسلمني كما قال و  ،السنةمة ابلنص القطعي من الكتاب و حمرَ  عنده خمالفات
ال يكون الشخص مع ارصه هنا عظيم و أاألعراض ش "،احلكامو  شفريها العلماءوقف على  ،من افر النار

مث أييت  ،تعبه وراء ذلكو  ،العمل ابلعلمالعلم و طلب العلم وارصه على حتصيل العلم وارصه على تطبيق  على
 ".ال متاعاملفلس من ال درهم له و " :قالوا (،؟لسأتدرون من املف) :يقول ملسو هيلع هللا ىلصا النيب يوم القيامة مفلس  

لكن  ،فليس  ي هذا البابالتَ ر و ج  واحلَ  ،نآلاموجودة إىل و  وهي ،هذا الذي يعرفونه ،ة العرفيةهذه هي احلقيق
غري اجلبال من صالة وصيام وصدقة و  كاجلبال أو أمثال  :يف روايةو  ،املفلس من أييت أبعمال) :قال
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فيأخذ هذا من حسناته  ،رض هذاك عِ انته أييت وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا و مث ،ذلك
 .(لقي يف النارأُ لقيت عليه فم وأُ خذ من سيئاهتأُ هذا من حسناته فإذا فنيت حسناته و 

الم أو ال يالم؟ ي   ،ما ال ينفعما ينفع و يصرفها فيو  ،ط  ي افظهااإلنسان يسعى إىل مجع املال ويفرّ  إذا كان
 ؟تتعب عليها مث تفرط فيها ؟ط فيهافرّ جناته تلك  إىل مرضات هللا و وصِّ فكيف ابألعمال ابلوسائل اليت  ت  

 ..فلس احلقيقيهذا امل

 

ثار اول االختالط ملاذا ال يتصدى كبار العلماء ممثلة هبيئة كبار العلماء للشبه اليت ت   :يقولهذا  -
 فور؟السُّ و 

 .ائمة لوجد عشرات الفتاوى  ي هذا اجملاللو رجع هذا إىل فتاوى اللجنة الدَ  

 

 .لة الثالثة أو الشبهة الثالثة اليت أاثرها اخلوارج البن عباسأاملس -

 ؟ما الشبهة الثالثة اليت قاهلا اخلوارج البن عباس :هذا قال اهللا خري   هجزا، مث نسيتو ان قلت اذكرها لكم أ
قاتل أهل اجلمل وما  :يقول ،ذكرها قبل سؤالهأن ألكن نسيت و  ا،أان اآلن ذكرهتو  ا،أوردها جزاه هللا خري  و 

 !سىب أم املؤمنني عائشةأن ت   يهون عليكم ؟!املؤمننيسىب أم أتريدون أن ت   :قال هلم .النساءسىب الرجال و 
ن آهم يؤمنون ابلقر و  ،نص قطعي [6]األحزاب:  ﴾َوَأْزَواُجُه أُمََّهاتُ ُهمْ ﴿و ال تعرتفون؟ أهنا أم املؤمنني أبتعرتفون 

 .أذعنوام املؤمنني؟ فأسكتهم واقتنعوا و سىب أريدون أن ت  ت  أ ،دعواهمعلى اد زعمهم و 

 

هة أو ني اآلّيت املشتبِّ بو  ،مكانب و و  ما الفرق بني الشبهات اليت أتيت لنا من كل صَ  :يقول  -
َات  ﴿: كما قال تعاىل املتشاهبة؟  ؟[7آل عمران: ] ﴾َوأ َخر  م َتَشاهبِّ
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َوُأَخُر ِمْنُه َآََيت  ُُمَْكَمات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب ﴿: ل عمران هذه اآليةآذكر  ي أول سورة  -عالجل و -هللا 
 ،ف تتدين هبذا الدينأنت مكلَ و  ،ز بني الفريقنيميَ  ،[7]آل عمران:  ﴾...ُمَتَشاِِبَات  فََأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوِِبِْم زَْيغ  

م تريد أن أن آعون ما تشابه من القر أتريد أن تكون ممن  ي قلوهبم زيغ يتتبَ  ،تنتهي عن هنييهر أبمر هللا و أتمتِّ 
 !مستحيل ؟منا به كل من عند ربنا؟ أتريد أن تعرف كل شيءآتكون ممن قالوا 

، -وعال جلَ -من مداه هللا فتكون  في ،من عند ربنا منا ابهلل كل  آتقول و  ،مفما عليك إال أن تستسلم وتسلِّّ 
الفالين  ها العاملن هذه اآلية قد يعدُّ أل ؛ه نسيبشاب  التَ أَن  معبع املتشابه وتبحث عن معناه إذا أردت أن تتَ و 

صغار طالب لكن آااد و  ،ههي  ي احلقيقة من املتشابِّ كمة و هذه اآلية يظنها حم  و  ،يعرفها غريهمن املتشابه و 
 (.ى هللا فاحذروهمعون املتشابه فهؤَلء الذين سَّ الذين يتتبَّ  مإذا رأيت) ،العلم ليس هلم هذا

 

 ..-جلعز و -مساك بكتاب هللا النجاة من الشبهات يكون ابالستِّ  ا ما نسمع أنَ كثري    :يقول -

 ..السنةاب والسنة االعتصام ابلكتاب و نعم التمسك ابلكت

 خلل  ي العقيدةشبهات و  أن أكثر املفسرين عندهممع ذلك و  :يقول -

 إنَ  ،قني املعروفني بسالمة االعتقادو ال عن أهله املوثإخذ العلم أتلكن ال  ،هذا الكالم صحيحو  ،نعم موجود
ما من أ ،الشبهات لتعامل معقال لطالب ال يستطيع اهذا الكالم ي  و  ،ن أتخذ دينكهذا العلم دين فانظر عمَ 

 .كان فيها شبهات  إن   ي هذه الكتب و  أد هذه الشبهات ال مانع أن يقر يفنّ ة و لديه أهليَ يستطيع و 

 

 شرورة إىلن أتيت إلينا أ اريد منك طلب  نطلبة علم من شرورة  هذا يقول: حنن -

ة ال نتأخر إن شاء إن كان فيه إمكانيَ و  ،لب إن شاء هللا تعاىلر  ي الطَ ظَ ني  و  ،ع املكتبمهذا يتم ابملكاتبة 
 .هللا
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 ؟مبا تنصحوان بقراءة كتب عن الشبهات :يقول -

  ي هذا الباب أقر ي   ن أوائل ما(، مكشف الشبهات: )-هللا هرمح-د كتاب اجملدِّ 

 أعلم..لعلنا نكتفي هبذا، وهللا 

 ..على أهله أمجعنيوصلى هللا وسلم على نبيه حممد و 

 

 

 
 .. متت السلسلة حبمد هللا ..
 مع حتيات فريق مشروع التفريغ 

 ملزيد من املعلومات الرجاء زَيرة هذا الرابط:
 

http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87 
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